Heinrich Cornelius Agrippa

Cartea Filosofiei Oculte 2

CUPRINS
MAGIA CEREMONIALĂ

3

Către prea renumitul şi ilustrul Prinţ
Hermannus de Wyda, Prinţ Elector,
Duce de Westphalia şi Angaria,
Arhiepiscop de Colonia şi Paderborne,
de la Heinrich Cornelius Agrippa din Nettesheym ...................

3

A TREIA CARTE A MAGIEI
SAU A FILOSOFIEI OCULTE

6

CARTEA A III-A ..........................................................................

6

Despre necesitatea, puterea şi beneficiile Religiei ....................
Despre ascunderea lucrurilor secrete din Religie ......................
Cât de vrednic trebuie să fii pentru a putea
deveni un magician adevărat şi un lucrător de miracole ..........
Despre cele două feluri de ajutor ale Magiei Ceremoniale,
Religia şi Superstiţia .....................................................................
Despre cele trei învăţături ale Religiei,
care ne arată calea Adevărului .....................................................
Cum pot aceste învăţături să asceadă sufletul omului către
natura Divină, devenind astfel un lucrător de miracole ............
Despre cât de necesară este cunoaşterea
Lui Dumnezeu adevărat pentru un magician,
şi ce credeau magicienii şi filosofii despre Dumnezeu ............
Ce credeau vechii filosofi despre Sfânta Treime ......................
Care este adevărul şi credinţa Ortodoxă
referitor la Dumnezeu şi Sfânta Treime .....................................
Despre emanaţiile divine, pe care iudeii
le numesc numeraţii, iar alţii, atribute;
despre zeii şi zeităţile blajine, despre cele zece sephirothuri
şi cele zece Nume Sfinte ale lui Dumnezeu
care le guvernează şi interpretarea acestora ...............................

6
7

298

11
13
17
19

20
23
28

29

Heinrich Cornelius Agrippa

Cartea Filosofiei Oculte 2

Despre puterea şi virtutea Numelor Divine ...............................
Despre influenţa Numelor Divine
prin toate cauzele mijlocii în lucrurile inferioare ......................
Despre membrele lui Dumnezeu
şi influenţa lor asupra membrelor noastre ..................................
Despre zeii arieni şi sufletele corpurilor cereşti
şi ce locuri le erau consacrate în trecut şi căror zeităţi .............
Ce cred teologii despre sufletele celeste ....................................
Despre inteligenţe şi spirite
şi despre treimea lor şi diversele lor nume;
despre spiritele infernale şi subterestre ......................................
Ce cred teologii despre cele de mai sus .....................................
Despre ordinele spiritelor rele,
căderea lor şi naturile lor diverse ..............................................
Despre corpurile diavolilor ..........................................................
Despre necazurile cauzate de spiritele rele
şi ocrotirea datorată spiritelor bune ............................................
Despre ascultarea unui geniu potrivit
şi despre căutarea naturii acestuia ...............................................
Despre păzitorul întreit al omului
pe care fiecare îl primeşte la naştere ...........................................
Despre limba îngerilor, vorbirea lor între ei şi cu noi ..............
Despre numele spiritelor şi impunerea lor variată;
despre spiritele care se află deasupra Stelelor,
Semnelor Zodiacale, colţurilor Cerului şi a Elementelor ........
Despre cum Merculaba evreilor extrage numele Îngerilor din
scrierile sacre şi despre cei 72 de Îngeri care poartă Numele lui
Dumnezeu alături de tabelele Ziruph şi comutarea literelor şi
numerelor ........................................................................................

34
43
46
50
55
57
61
65
71
73
77
79
82
84

90

Cei şaptezeci şi doi de îngeri
care poartă Numele Lui Dumnezeu ............................................ 92
Tabelul înlocuirilor în ordinea dreaptă ....................................... 94
Despre aflarea numelor spiritelor şi a Geniului
în funcţie de dispunerea corpurilor cereşti ................................. 101
Despre arta de a calcula
asemenea nume prin tradiţia cabaliştilor .................................... 103
299

Heinrich Cornelius Agrippa

Cartea Filosofiei Oculte 2

Tabelul cu calcularea numelor spiritelor bune şi rele,
sub guvernarea celor şapte planete şi sub ordinul
celor douăsprezece Semne Zodiacale războinice ......................
Despre cum uneori numele spiritelor
sunt luate din acele lucruri peste care se află ............................
Despre caracterele şi peceţile spiritelor ......................................
Un alt mod de a face caractere, arătat de cabalişti ....................
Mai există o nouă modă a Caracterelor şi a Semnelor
referitoare la spirite care sunt primite doar prin revelaţie ........
Cum putem chema spiritele bune
şi cum putem învinge spiritele rele .............................................
Despre legăturile spiritului
şi despre conjurarea şi alungarea lor ...........................................
Despre Zeii Muritori şi Tereştri ...................................................
Despre om, despre cum a fost creat
după imaginea lui Dumnezeu ......................................................
Despre sufletul omului
şi prin ce mijloace este legat de corp ..........................................
Ce daruri Divine primeşte omul de sus,
de la Ordinele Inteligenţelor şi din Ceruri .................................
Cum este posibil ca Influenţele Superioare, care sunt bune
prin natura lor, să fie depravate în aceste lucruri inferioare şi
să devină cauzele răului ................................................................
În fiecare om este imprimat un Caracter divin,
prin virtutea cărui om se pot face miracolele ............................
Referitor la om după moarte, diferite păreri ..............................
Prin ce căi cred Magicienii şi Necromanţii
că pot chema înapoi sufletele morţilor .......................................
Despre puterea
sufletului omenesc în minte, raţiune şi imaginaţie ...................
Despre treptele sufletelor
şi distrugerea lor sau despre Nemurire .......................................
Despre prorociri şi frenezie ..........................................................
Despre primul fel de frenezie primită de la muze .....................
Despre al doilea fel de frenezie primită de la Dionysius .........
Despre al treilea fel de nebunie primită de la Apollo ...............
300

106
109
112
113
118
121
124
128
130
137
138

140
142
144
159
162
166
169
170
173
174

Heinrich Cornelius Agrippa

Cartea Filosofiei Oculte 2

Despre al patrulea fel de nebunie primită de la Venus .............
Despre încântare şi extaz, despre preziceri,
care li se întâmplă celor care au epilepsie,
leşină sau sunt în agonie ...............................................................
Despre visele profetice .................................................................
Despre sorţii şi semnele
care guvernează puterea Oracolelor ............................................
Ce trebuie să facă cel care primeşte profeţiile ...........................
Despre cum trebuie respectată curăţenia ....................................
Despre abstinenţă, posturi, castitate, solitudine,
linişte şi despre ascensiunea minţii .............................................
Despre penitenţă şi milostenie .....................................................
Despre toate acele lucruri care conduc spre ispăşire ................
Despre adoraţii şi jurăminte .........................................................
Despre felurile şi metodele sacrificiilor şi jertfelor ..................
Despre invocaţiile şi ritualurile folosite în Antichitate
pentru sacrificii şi jertfe ................................................................
Despre modul în care trebuie făcute aceste lucruri
în faţa Lui Dumnezeu şi a zeităţilor inferioare ..........................
Despre sfinţiri şi felurile lor .........................................................
Ce lucruri pot fi numite sfinte,
consacrate, şi cum devin acestea intermediari
între noi şi zeităţi; despre vremurile sacre .......................................

Despre anumite observaţii religioase, ceremonii
şi ritualuri de înmiresmare, uleiuri şi de miruire .......................
Concluzia acestei lucrări ..............................................................
Heinrich Cornelius Agrippa
îi trimite părintelui reverend şi doctorului divin
Aurelius de Aquapendente cele mai calde urări ......................
Aceleiaşi persoane .........................................................................
Heinrich Cornelius Agrippa
îi scrie unui prieten de la curtea Regelui ....................................
Despre Magie în general ...............................................................
Despre Magia Naturală .................................................................
Despre Magia Matematică ...........................................................
Despre Magia Farmecelor ............................................................
301

178
179
182
186
188
191
193
198
199
201
204
210
211
212
216
220
227
229
231
233
239
239
240
241

Heinrich Cornelius Agrippa

Cartea Filosofiei Oculte 2

Despre necromanţie sau Goetia ...................................................
Despre Theurgie ............................................................................
Despre Quabbalah .........................................................................
Despre prestidigitaţie sau despre escrocherii ............................

243
246
248
252

A PATRA CARTE
A MAGIEI SAU FILOSOFIEI OCULTE
CARTEA A IV-A
Introducere .....................................................................................
Despre felul în care
pot fi alcătuite caracterele ............................................................
Caracterele Spiritelor Pozitive .....................................................
Caracterele spiritelor malefice .....................................................
Apariţia Spiritelor ..........................................................................
Formele care sunt asociate cu Spiritele lui Saturn ....................
Formele care sunt asociate cu spiritele lui Jupiter ....................
Formele care sunt asociate cu Spiritele lui Marte .....................
Formele care sunt asociate cu Spiritele Soarelui ......................
Formele care sunt asociate cu Spiritele lui Venus ....................
Formele care sunt asociate cu Spiritele lui Mercur ..................
Formele care sunt asociate cu Spiritele Lunii ...........................
Despre Figuri magice şi Sigilii ....................................................
Despre Legături .............................................................................
Sfinţirea obiectelor folosite la ritualuri ............................................

Cartea Spiritelor
Conţinutul său şi cum trebuie invocate spiritele .......................
În ceea ce priveşte
invocaţia Spiritelor bune şi rele ...................................................
Pregătirea locului de lucru
şi a altor obiecte care trebuie aranjate ........................................
Tabelul Sfânt
şi Lamenul Sfânt (Masa Sfântă) ...................................................
Un ritual mai uşor pentru invocare a spiritelor .........................
Oracolele şi Visele ........................................................................
Chemarea spiritelor malefice într-un cerc magic ......................
Acordarea permisiunii spiritului de a pleca ...............................
302

255
256
261
263
265
267
268
269
269
270
271
271
272
273
277
278
282
284
285
286
287
289
291
293

Heinrich Cornelius Agrippa

Cartea Filosofiei Oculte 2

Dacă sunt spirite încăpăţânate ..................................................... 293
Despre alte feluri de spirite .......................................................... 294
Necromanţia sau invocarea spiritelor celor morţi ..................... 296

303

